ÖVERSIKTSPLAN

Håbo - en
kommun för
framtiden

En kommun för framtiden
Hur ska Håbo kommun se ut i
framtiden? Håbo kommuns nya
översiktsplan fokuserar på perioden
fram till 2030, men har utblick mot
år 2050 i frågor där besluten utgör
avgörande vägval.
Håbo ska utvecklas samtidigt
som kommunens karaktär och
värden
bibehålls
och
stärks.
Merparten av Håbo kommuns
bebyggelseutveckling ska ske inom
befintliga bebyggelsegrupper och
redan ianspråktagna områden. Det

innebär att bebyggelseutvecklingen
koncentreras nära mötesplatser och
servicepunkter i kommunen.
I Håbo finns stora områden med
höga natur- och kulturmiljövärden.
Dessa värden ska bevaras samtidigt
som invånare och besökare får
tillgång till områdena. Genom goda
boendemiljöer, bra möjligheter till
transport och nära till rekreation ges
förutsättningar för ett gott liv.

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen ska
alla kommuner ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela
kommunen.
Översiktsplanen
anger riktningen för kommunens
långsiktiga utveckling och är
vägledande vid beslut om mark- och
vattenanvändning.
Översiktsplanen beskriver hur markoch vattenområden ska användas,
bevaras eller utvecklas. Den pekar
ut områden för bland annat bostäder,

infrastruktur, verksamheter och
grönområden samt uppmärksammar
värdefulla områden där viktiga
funktioner och värden ska bevaras
och utvecklas.
Förlag till ny översiktplan var ute
för samråd mellan den 16 december
2016 och den 28 februari 2017.
Planförslaget har därefter reviderats
och är nu ute för utställning mellan
den 17 juni och den 30 september
2019.

Översiktsplanens delar
Översiktsplanen består av fyra
delar. Utställningsförslaget med
tillhörande markanvändningskarta
utgör
själva
planförslaget.
Till detta hör en bilaga med
planeringsförutsättningar,
en Avvägning mellan motstående
hållbarhetsbedömning
och
en allmänna intressen beskriver
samrådsredogörelse.
kommunens
bedömning
där
exploateringsintressen
har
prioriterats framför andra allmänna
Planförslaget
Planförslaget
består
av
fem intressen.
kapitel. I inledningen beskrivs
översiktsplanens syfte och process Bilagan
samt övergripande utgångspunkter. Planeringsförutsättningar
är
en bilaga till översiktsplanen och
Utvecklingsstrategin visar på en
utgör ett kunskapsunderlag som
översiktlig nivå hur Håbo kommun
ligger till grund för de strategier
ska utvecklas.
och riktlinjer som redovisas i
till
ny
Mark- och vattenanvändningen utställningshandlingen
översiktsplan.
beskriver hur Håbo kommun vill
att mark- och vattenområden ska
användas i framtiden. I denna del Hållbarhetsbedömningen
redovisas planförslaget på en mark- Till
planförslaget
hör
en
och vattenanvändningskarta med hållbarhetsbedömning inklusive
tillhörande riktlinjer.
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Generella
riktlinjer
anger
riktlinjer för allmänna intressen
såsom
exempelvis
lokalisering
och utformning av bebyggelse,
natur- och kulturmiljö, miljöoch
klimataspekter
samt
bostadsbyggande.

Samrådsredogörelsen
I
samrådsredogörelsen
sammanfattas och kommenteras
inkomna synpunkter från samrådet.
Totalt inkom 115 yttranden under
samrådstiden.

Utvecklingsstrategi
Översiktsplanens utvecklingsstrategi visar på en översiktlig nivå hur
Håbo kommun ska utvecklas. Planeringsprinciperna tillsammans med
strukturbilden illustrerar kommunens framtida utveckling.

Strukturbilden illustrerar
kommunens intentioner utifrån de sex
planeringsprinciperna. Bilden visar
områden och stråk som ska utvecklas
samt områden att bevara.

Översiktsplanen bygger på sex planeringsprinciper, som illustrerar
kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå
visionen Vårt Håbo 2030. Principerna beskrivs i kapitel 2 i översiktsplanen.

Främja landsbygden

Fokusera utvecklingen

Skapa trädgårdsstad
med stationsnära läge

Tillvarata natur- och
kulturmiljöer

Möjliggör möten

Stärka näringslivet
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Utvecklingen i kommunen ska främst koncentreras till den kommunala
och de lokala kärnorna. Genom förtätning och komplettering kan goda
boendemiljöer skapas i kollektivtrafiknära läge. Kyrkbyarna kan utvecklas
genom aktsam komplettering av befintlig bebyggelse.

Flera markreservat för
framtida vägar föreslås i
Bålsta

Nya verksamhetsområden
ska vara attraktiva för
nya företagsbildningar i
kommunen

Natur- och
rekreationsområden har
höga värden och fyller
en viktig funktion för
människors välbefinnande

Jordbruksmark är en viktig
resurs för hållbar utveckling.
Eventuellt intrång i jordbruksmark ska tydligt motiveras.

Kommunen är indelad i områden
baserat på avsedd mark- och
vattenanvändning. Riktlinjerna
för mark- och vattenområden har
ett långsiktigt perspektiv och
ger vägledning vid förfrågningar
om att förändra mark- eller
vattenanvändningen.

Gröna dalen ska utvecklas
till en stadspark

Framtida småstad
med bostäder,
centrumändamål och
arbetsplatser i Bålsta

Gång- och cykelstråk ska
utvecklas

Framtida trädgårdsstad med
nytillkommande bostäder i
småskalig karaktär i både
Bålsta, Skokloster och
Krägga

Mälaren är en viktig
tillgång för kommunen

Mark- och vattenanvändningskarta
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LIS-områden ska främja
friluftslivet och öka
attraktiviteten på landsbygden

Framtida färjeförbindelse
över Skofjärden
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Tyck till om den framtida utvecklingen!
Hade du synpunkter på samrådsförslaget? Kanske yttrade du dig?
Yttrandena
finns
tematiskt
sammanfattade och besvarade i
samrådsredogörelsen.
Sedan samrådet har översiktsplanen omarbetats och är nu ute på
utställning mellan den 17 juni och
den 30 september 2019. Under
utställningen är det återigen
möjligt att lämna synpunkter på
förslaget
innan
den
slutliga
översiktsplanen tas fram och antas
av kommunfullmäktige i början av
2020.
Hela planförslaget finns att läsa på
www.habo.se/nyöversiktsplan.

Lämna dina synpunkter till:
Webb: www.håbo.se/
			
nyöversiktsplan
E-post: plan@habo.se
Brev:
			
			

Plan och exploatering
Håbo kommun
746 80 Bålsta

Vi behöver dina synpunkter
senast den 30 september!
Märk gärna din försändelse med
kommunens diarienummer
”KS 2015/00272”.

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

